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E m agosto de 2008, a Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria  
da Penha completou dois anos desde sua aprovação. Para marcar a data, a Themis – Assessoria Jurídica e 
Estudos de Gênero (ONG feminista do Rio Grande do Sul) e o Ibope, em parceria com o Instituto Patrícia 
Galvão (ONG feminista de São Paulo) e o apoio da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, divulgaram 
os resultados da pesquisa de opinião Dois anos da Lei Maria da Penha: o que pensa a sociedade?1

A pesquisa revela o impacto social da nova lei. Segundo o relatório publicado, dos 2.002 homens e mulheres 
entrevistados, 68% disseram já ter ouvido falar sobre a lei, sendo esse porcentual um pouco maior entre as mu-
lheres (70%). As perguntas sobre percepções sobre a lei mostram ainda que, para a maioria dos entrevistados, 
a nova legislação é essencialmente punitiva: 33% acreditam que ela pune a violência doméstica, 20% acreditam 
que serve para colocar na cadeia homens que agridem mulheres. Para 83% dos entrevistados, a Lei Maria da 
Penha ajuda a diminuir a violência contra a mulher. 

Na mesma semana, um exemplo da resistência que a nova legislação ainda encontra no Judiciário brasileiro 
veio a público. Defensor da posição de que a Lei Maria da Penha é inconstitucional porque fere o princípio 
de igualdade previsto no artigo 5° da Constituição Brasileira, o juiz Marcelo Colombelli, da 2ª Vara Criminal 
de Erexim, no Rio Grande do Sul, afirmou que “a melhor forma de a mulher se proteger é não escolher ho-
mem bagaceiro e pudim de cachaça, pedindo separação ou divórcio, quando preciso, e não perpetuando uma 
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situação insustentável”(BRASIL, 2008a). Esta não é a 
primeira vez que um magistrado se pronuncia contra 
a Lei Maria da Penha, expressando abertamente para 
toda a sociedade a visão discriminatória e misógina 
que não é incomum entre representantes do Poder 
Judiciário e operadores do Direito de modo geral.2

Outro exemplo, mais promissor para aqueles que 
entendem a relevância de criar mecanismos legislati-
vos para enfrentar a violência contra as mulheres no 
Brasil, vem do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que 
em 13 de agosto de 2008 pôs fim a outro debate ju-
rídico sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, 
reconhecendo que a violência doméstica na forma de 
lesões corporais constitui um delito de ação pública 
incondicionada, ou seja, não necessita de manifesta-
ção da vítima para que a ação penal seja instaurada 
(BRASIL, 2008b) . Embora esta decisão esteja sendo 
festejada como uma conquista em prol da Lei Maria 
da Penha e das mulheres, o tema da representação 
criminal é polêmico e não há consenso sobre o que 
representa para garantir às mulheres seu direito de 
viver sem violência. 

Esses exemplos ajudam a introduzir o debate so-
bre o contexto social, político e jurídico em que a 
Lei Maria da Penha foi aprovada e no qual vem sen-
do aplicada. Por um lado, os resultados da pesquisa 
de opinião revelam grande aceitação pela sociedade. 
Esta aceitação pode ser reflexo da diminuição da to-
lerância a atos de violência contra as mulheres, entre 
outras mudanças que podem estar em curso. Por ou-
tro lado, o Poder Judiciário – locus da aplicação da lei 
– ainda apresenta grande resistência por parte (com 
raras e honrosas exceções) de seus magistrados e dos 
demais operadores do Direito (promotores públicos, 
defensores e delegados de polícia).

Este artigo tem como objetivo analisar alguns dos 
temas que têm surgido no debate em torno desta le-
gislação específica para o enfrentamento da violên-
cia contra as mulheres. O texto está dividido em três 
partes. Na primeira há uma breve apresentação da lei 
e da proposta que ela introduz no cenário jurídico na-
cional. Na segunda parte, exibem-se os eventos que 
contribuíram para a aprovação da lei, com especial 
enfoque na polêmica em torno da aplicação da Lei 
n. 9.099/95 aos casos de violência de gênero e nos 

debates sobre a criminalização da violência contra as 
mulheres. Na terceira parte propõe-se uma discussão 
sobre as possibilidades de empoderamento das mu-
lheres como parte das políticas públicas de enfrenta-
mento da violência contra a mulher.

A LEI N. 11.340 dE 2006 – LEI MARIA dA PENHA

A Lei Maria da Penha foi sancionada pelo Presidente 
da República em 7 de agosto de 2006. O próprio pre-
sidente deu-lhe um nome: Lei Maria da Penha,3 gesto 
que deu maior visibilidade e relevância à importância 
social e política da nova legislação. Em 22 de setem-
bro daquele ano a lei entrou em vigor, inaugurando 
um novo contexto jurídico para o enfrentamento da 
violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Com a aprovação dessa lei, o Brasil passou a ser 
o 18º país nas regiões da América e Caribe a ter uma 
legislação específica para o combate da violência do-
méstica e familiar. Contudo, enquanto nos outros paí-
ses a lei privilegia esse combate visando a proteção 
de todos os membros do núcleo familiar (CLADEM, 
2000), a lei brasileira colocou ênfase sobre a proteção 
dos direitos das mulheres.

 Inicialmente divulgada como “uma lei mais seve-
ra”, a Lei Maria da Penha busca, na realidade, propi-
ciar muito mais do que a punição para os agressores 
de mulheres. As ações e medidas previstas em seu 
texto são de caráter multidisciplinar e necessitam, 
para sua aplicação, de maior entrosamento entre o 
Poder Judiciário – em especial com a criação dos Jui-
zados Especiais de Violência Doméstica e Familiar, 
previstos na lei – e as políticas públicas administradas 
no âmbito dos governos federal, dos Estados e mu-
nicípios. 

Estas ações e medidas organizam-se em três eixos 
de intervenção. No primeiro eixo, da punição, estão 
previstas as medidas de justiça criminal, a instauração 
de inquérito policial para apuração dos fatos noticia-
dos no registro da ocorrência; aplicação de medidas 
de prisão em flagrante delito, prisão preventiva ou 
como decorrente de decisão condenatória; a proibição 
da aplicação de penas alternativas ou pagamento de 
multa como pena isolada, a restrição da representação 
criminal para determinados delitos e o veto da aplica-
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ção da Lei n. 9.099/95 aos crimes que se configurem 
como violência doméstica e familiar contra a mulher, 
segundo o disposto nos artigos 5º e 7º da lei.

No segundo eixo encontram-se medidas de prote-
ção da integridade física e dos direitos da mulher que 
se executam por meio de medidas de urgência para a 
mulher aliadas a medidas que se voltam ao seu agres-
sor. Integram também esse eixo as medidas de assis-
tência, de modo que a atenção à mulher em situação 
de violência se dê de forma integral, contemplando, 
além do atendimento jurídico civil e criminal, o aten-
dimento psicológico e social. 

Finalmente, no terceiro eixo, estão as medidas de 
prevenção e de educação, compreendidas como estra-
tégias possíveis e necessárias para coibir a reprodução 
social do comportamento violento e a discriminação 
baseada no gênero. 

A articulação dos três eixos depende, em grande 
medida, da criação dos Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher que devem se 
organizar para que ações e medidas previstas na lei 
sejam operacionalizadas de forma articulada, propor-
cionando às mulheres acesso aos direitos e autono-
mia para superar a situação de violência em que se 
encontram. 

As mudanças introduzidas pela Lei Maria da Penha 
revelam várias marcas dos embates políticos travados 
pelos movimentos de mulheres e feministas a partir 
dos anos 1970, na luta pela cidadania com respeito pe-
las diferenças de gênero. Além do reconhecimento de 
que o combate da violência se fará por meio de polí-
ticas intersetoriais, a lei introduz outras novidades no 
debate jurídico nacional, entre as quais se destacam a 
formalização do compromisso do governo brasileiro 
em prevenir e coibir a violência doméstica e familar 
contra as mulheres, fazendo cumprir a Constituição 
Nacional e os acordos internacionais assinados e rati-
ficados pelo Estado brasileiro – Convenção de Belém 
do Pará e a Convenção para Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Contra as Mulheres – CE-
DAW (artigos 1ª a 4ª da Lei n. 11.340/2006). Têm 
relevo, também, a definição da violência doméstica 
e familiar contra a mulher como aquela que se baseia 
no gênero (artigo 5º), classificando-a ainda como vio-
lação dos direitos das mulheres (artigo 6º).

Nesse sentido, afirma-se que a nova legislação re-
presenta um marco no processo de reconhecimento 
da violência contra as mulheres como um problema 
social que deve ser combatido por meio de políticas 
públicas intersetoriais e que coloca a mulher no cen-
tro do debate. Contudo, pronunciamentos como o do 
juiz de Erexim, citado anteriormente, mantêm viva a 
certeza de que a Lei Maria da Penha alçou o debate em 
torno do tema da violência contra a mulher a outro 
patamar, desencadeando a necessidade de novas bata-
lhas, não menos árduas, para sua implementação. 

As discussões sobre uma lei específica para o en-
frentamento da violência contra as mulheres não é re-
cente no Brasil. Desde os anos 1970, os movimentos 
de mulheres e feministas denunciavam as decisões ju-
diciais discriminatórias contra as mulheres, bem como 
a existência de dispositivos jurídicos que embasavam 
essas decisões e limitavam o acesso das mulheres à 
justiça. Ao longo dos anos 1990 e 2000, em um movi-
mento incessante de campanhas e denúncias, grupos 
feministas e de mulheres conquistaram importantes 
vitórias na garantia de respeito dos direitos das mu-
lheres e ampliação de seu acesso à justiça.4 

Embora conscientes da importância de tais me-
didas, esses mesmos grupos conheciam seu peque-
no alcance diante da complexidade que caracteriza a 
violência contra as mulheres, em especial aquela que 
ocorre em ambiente doméstico e familiar. É impor-
tante também ressaltar que as lutas feministas no país 
não ocorreram de forma alheia ao que vinha se de-
senrolando no contexto internacional. Segundo Li-
nhares (2006) e outras autoras, desde os anos 1980 
o movimento feminista marcava sua presença nesse 
contexto, com intensa participação nas discussões 
sobre os direitos das mulheres. Desta forma, em 
sintonia com as recomendações internacionais para 
o combate da violência contra as mulheres, desde 
os anos 1990 os movimentos nacionais pleiteavam 
uma legislação especial contra a violência familiar  
(PIMENTEL; PIERRO, 1993).

Nos anos 1990 e 2000, dois eventos deram novo 
fôlego para os debates sobre a lei específica para en-
frentar a violência contra as mulheres. 

Um deles foi a entrada em vigor da Lei n. 9.099/95, 
que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
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marcando o surgimento de um novo contexto jurí-
dico no país.

Outro evento que contribui para que a Lei Maria 
da Penha fosse aprovada ocorreu em 2001, com a 
responsabilização do Estado brasileiro pela Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos (CIDH/
Organização dos Estados Americanos) no caso de 
Maria da Penha. No relatório de julgamento desse 
processo, a Corte responsabilizou o Estado brasi-
leiro por sua “omissão, negligência e tolerância em 
relação à violência doméstica contra as mulheres 
brasileiras” (PANDJIARJIAN, 2007). O relatório 
também fez recomendações de natureza indivi dual 
e outras que favoreceram todas as brasileiras que 
vivem em situação de violência. O caso de Maria 
da Penha também foi reportado pelas entidades fe-
ministas ao Comitê da CEDAW, que em 2003 reco-
mendou que o Estado brasileiro adotasse

sem demora uma legislação sobre violência e medi-

das práticas para acompanhar e monitorar a aplica-

ção da lei e avaliar sua efetividade (PANDJIARJIAN, 

2007).

LEI N. 9.099 dE 1995: A GRANdE VILÃ?

A aplicação da Lei n. 9.099/95 teve forte impacto 
sobre o discurso que denunciava o tratamento dis-
criminatório das mulheres no acesso à justiça. Numa 
breve exposição, pode-se dizer que o objetivo dessa 
lei é ampliar o acesso da população à justiça median-
te os princípios da celeridade e economia processual, 
informalização e simplificação do processo, com a 
possibilidade de conciliação entre as partes e, na im-
possibilidade desta, da aplicação de penas alternativas 
às penas restritivas de liberdade. Para cumprir este 
objetivo e colaborar com o desafogamento do Siste-
ma de Justiça Criminal, coube aos Juizados processar 
e julgar crimes e contravenções penais, denominados 
“delitos de menor potencial ofensivo”, aos quais se 
aplicam penas de até um ano de detenção.

Embora se aplique a mais de 60 artigos do Códi-
go Penal e da Lei de Contravenções Penais, as pes-
quisas demonstraram que a delituosidade que tomou 
conta dos Juizados Especiais Criminais era formada 

principalmente por crimes como lesões corporais 
leves e ameaças, resultantes de acidentes de trânsi-
to e conflitos nas relações familiares (AZEVEDO, 
2000; VIANA, 1999; KANT DE LIMA et al., 2002;  
FAISTING, 2003). 

Até onde se sabe, ao formular a Lei n. 9.099/95 
o legislador não tinha em mente a complexidade já 
conhecida das ocorrências de violência contra as 
mulheres. Seja por descuido ou desinformação, não 
parecia conhecer que mais de 80% das ocorrências 
registradas mensalmente pelas Delegacias de Defesa 
da Mulher correspondiam a alguns dos crimes e con-
travenções que passaram a ser de competência dos 
Juizados, entre eles, as lesões corporais leves, ameaças 
e vias de fato. 

Logo nas primeiras decisões seguiu-se um movi-
mento de rejeição da aplicação da Lei n. 9.099/95 aos 
casos de violência contra as mulheres, definida como 
uma lei que não favorecia a prevenção e, a punição 
e, portanto, não contribuía para a erradicação desta 
violência. Mais grave ainda, vinha contribuindo para 
exacerbar o sentimento de impunidade e alimentar o 
preconceito e a discriminação contra as mulheres na 
sociedade brasileira (IZUMINO, 2003). 

Nas reações contra a lei, duas denúncias tornaram-
se recorrentes. Uma relacionava-se com a banalização 
da violência contra as mulheres, conseqüência ime-
diata de duas medidas ligadas à lei. Primeiro, a banali-
zação foi identificada como resultado da classificação 
das ocorrências como de “menor potencial ofensi-
vo”, denominação adotada na legislação para se re-
ferir aos crimes e contravenções de sua competência. 
Argumentava-se que o critério dessa classificação era 
puramente técnico, baseado na gravidade dos crimes 
a partir do quantum da pena aplicada. Em resposta, 
afirmava-se que nas ocorrências entre casais, a exis-
tência de vínculos afetivos entre a mulher e seu agres-
sor acabava por potencializar a gravidade das agres-
sões no plano emocional, de forma que o grau da 
ofensa não fosse passível de mensuração por critérios 
técnicos. Além disso, afirmar que a violência contra 
a mulher era de menor potencial ofensivo implicava 
em reforço da crença de que esta violência poderia 
ser resolvida pelo casal, sem a intromissão do poder 
público (HERMANN, 2000; IZUMINO, 2003). 
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Outra face dessa banalização foi atribuída ao tipo 
de penalização que vinha sendo adotada. Conforme 
vários estudos demonstraram, os poucos casos que 
chegavam à fase de transação penal tinham como 
desfecho o pagamento de multas ou de cestas 
básicas de alimentos que eram encaminhadas para 
as instituições de caridade. Além de não se reverter 
em benefícios para a vítima – nem em termos 
materiais nem assegurando seu direito de viver sem 
violência –, os estudos alertaram que este tipo de 
penalização reforçava o sentimento de não-gravidade 
da violência cometida e resultava num processo de 
sobrevitimização da mulher, uma vez que ela tinha 
suas expectativas ignoradas e era excluída da decisão 
judicial (CAMPOS, 2001).

Outro tema bastante polêmico com relação à apli-
cação da Lei n. 9.099/95 foi o papel assumido pelas 
mulheres na condução dos processos. A lei determina 
a necessidade de representação criminal para que a 
ação penal tenha continuidade. Na prática, significa 
dizer que cabe à mulher decidir se deseja a instau-
ração da ação penal ou não. Essa capacidade de in-
tervenção no processo nunca chegou a ser tratada 
de forma consensual pelo movimento de mulheres. 
Para alguns segmentos, o poder de representação que 
foi dado à vítima transformou-se numa armadilha, 
uma vez que as mulheres muitas vezes estavam mal 
informadas sobre os procedimentos da lei e não co-
nheciam os desdobramentos possíveis, por exemplo, 
que havendo a representação criminal o agressor não 
seria condenado e muito menos preso. Além disso, 
uma vez que possuíam o poder de encerrar o pro-
cesso antes de qualquer desdobramento, estas mulhe-
res teriam se transformado em vítimas potenciais de 
novas agressões, ameaças e pressões exercidas pelo 
agressor para que retirassem a queixa. Desta pers-
pectiva, o poder de decisão colocado nas mãos das 
mulheres transformava-se num poderoso instrumen-
to de descriminalização da violência. Para outros seg-
mentos desse movimento, a representação criminal 
pela vítima constituía um importante fator para a efe-
tivação do direito de autodeterminação presente na 
pauta feminista. Deste ângulo, o problema não estaria 
no poder da vítima em se manifestar, mas na ausência 
de mecanismos que permitissem que elas estivessem 

mais informadas a respeito de seus direitos e sobre os 
desdobramentos do registro policial (MELO, 2000; 
IZUMINO, 2003).

A banalização e o problema da representação cri-
minal foram apenas alguns dos temas que pontua-
ram as discussões em torno da aplicação da Lei n. 
9.099/95 aos casos de violência contra as mulheres. 
Como forma de combater esta situação, o movimen-
to feminista e de mulheres articulou-se em torno da 
proposta de uma legislação que alterasse as respos-
tas judiciais que vinham sendo apresentadas. A Lei  
n. 11.340/2006 foi criada com este objetivo e con-
templou várias das demandas dos movimentos para 
reverter a situação existente. Tanto é assim, que o arti-
go 44 da Lei Maria da Penha traz um veto à aplicação 
da Lei n. 9.099/95 aos crimes de violência doméstica 
e familiar contra as mulheres. 

As mudanças introduzidas pela Lei Maria da Pe-
nha têm sido reconhecidas como importante avanço 
em relação ao contexto jurídico anterior. No entanto, 
se algumas dessas mudanças sinalizam a modificação 
no entendimento sobre a complexidade da violência 
baseada no gênero, a escolha do caminho mais puni-
tivo, isto é, que busca a criminalização da violência 
contra a mulher trouxe consigo duas conseqüências 
imediatas que carecem de melhor reflexão. 

 A opção por definir a violência contra a mulher 
como crime segundo as categorias de condutas cri-
minosas previstas no Código Penal empurrou a dis-
cussão sobre a violência baseada no gênero, e sobre 
a violação de direitos humanos, mais para dentro do 
campo de intervenção do Direito Penal e da Justi-
ça Criminal. Ao tomar este caminho, a lei recolocou 
o problema da violência contra as mulheres no eixo 
agressor-vítima e recolocou nas mãos do Estado, 
através do Judiciário, a tutela da mulher. 

A relação entre violência contra as mulheres e a 
Justiça Criminal já foi tema de discussões segundo di-
ferentes enfoques, a maior parte deles questionando 
o recurso da criminalização e sua eficácia para reduzir 
a violência contra as mulheres e garantir que elas pos-
sam exercer seu direito de uma vida sem violência. 

Já faz algum tempo que sociólogos, antropólo-
gos e cientistas políticos dedicam-se aos processos 
de judicialização das relações sociais, ou seja, este 
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crescimento da demanda pela intervenção da Justi-
ça na resolução de conflitos sociais (VIANA, 1999; 
DEBERT, 2002, 2006; entre outros). Outros auto-
res ocupam-se da judicialização dos conflitos sociais, 
focalizando o recurso aos tribunais de justiça e ao 
direito formal, em contraposição às práticas alterna-
tivas de mediação de conflitos (RIFIOTIS, 2007), e 
os estudos sobre a violência baseada no gênero têm 
ocupado um significativo espaço nestes debates. Dois 
temas têm atraído a atenção de pesquisadores. 

Por um lado, coloca-se a necessidade de rever a 
compreensão sobre a família e seu papel na sociedade 
contemporânea, evitando-se dar força a uma política 
criminal que protege a família em detrimento dos di-
reitos individuais. Nesse sentido, Debert (2006) argu-
menta que as políticas de enfrentamento da violência 
doméstica e familiar que apelam para a intervenção 
judicial confrontam-se com um paradoxo. Para a au-
tora, a fim de garantir relações mais igualitárias na 
sociedade, essas políticas podem reforçar a hierarqui-
zação entre os sexos por meio da judicialização das 
relações sociais, uma vez que 

arrogam-se o direito de precisar quais são os direitos e 

os deveres de cada membro da família de modo a ga-

rantir a convivialidade entre parentes e outras pessoas 

ligadas por relações afetivas (DEBERT, 2006, p. 35). 

Outro tema trata da criminalização da violência 
contra a mulher e, conseqüentemente, o posiciona-
mento desta mulher como vítima. 

Rifiotis (2007, p. 8), citando Judith Buttler, con-
sidera a criminalização da violência de gênero como 
uma ‘dádiva ambivalente’, uma vez que a aceitação 
do reconhecimento da violência como crime exige a 
aceitação penal para os casos (e as respostas judiciais 
tradicionais, tais como a condenação, prisão, etc.). 
Ainda segundo o autor, 

o jurídico pode ao mesmo tempo ser uma solução 

e um problema, uma solução-problema. Ele não é 

um fim em si mesmo e tampouco os objetivos sociais 

projetados sobre ele se realizam automaticamente. 

(RIFIOTIS, 2007, p. 9).

O problema enfocado por Rifiotis não é novo na 
literatura sobre violência, gênero e justiça. Embora a 

Lei n. 9.099/95 tenha sido apontada como a grande 
vilã no processo de descriminalização da violência 
praticada contra as mulheres, os estudos anteriores 
a ela já revelavam que a criminalização, ou seja, o re-
conhecimento de práticas de violência contra as mu-
lheres como crimes que devem ser punidos de forma 
severa pela Justiça Criminal, nunca chegou a se con-
solidar como processo político e social no Brasil. As 
explicações para tal dificuldade foram variadas. 

O discurso predominante nos anos 1980, estrutu-
rado a partir do binômio criminalização-vitimização, 
foi desde cedo confrontado com os encaminhamen-
tos realizados a partir das Delegacias de Defesa da 
Mulher. Enquanto se observava o crescente número 
de ocorrências registradas nas Delegacias de Polícia, 
revelando a importância da abertura destes espaços 
para dar visibilidade à violência contra as mulheres, 
não se verificava, na esfera judicial, modificação cor-
respondente nas decisões, que continuavam absolven-
do a maior parte dos agressores. O “descompasso” 
era em parte justificado por problemas internos às 
organizações policial e judicial – deficiência na coleta 
de provas, morosidade na conclusão dos inquéritos 
e na realização das audiências, etc. –, mas também 
encontrava justificativas no modo preconceituoso e 
estereotipado com que a Justiça e os operadores do 
Direito classificavam a violência e as mulheres que a 
sofriam. Em particular, falava-se sobre um sentimen-
to de desconfiança das policiais que atuavam nas De-
legacias com relação às reais intenções das mulheres 
ao efetuarem o registro das queixas. 

A presença de pesquisadoras(es) nas Delegacias de 
Defesa da Mulher, acompanhando o cotidiano dos 
atendimentos, foi fundamental para compreender a 
origem dessa desconfiança e perceber o papel que as 
mulheres desempenhavam na condução dos registros 
policiais e seus desfechos. Essa observação revelou o 
reiterado comportamento das mulheres que voltavam 
às delegacias para retirar as queixas, e dos pedidos 
para que apenas uma reprimenda fosse dada ao agres-
sor, sem que o processo chegasse às mãos de um juiz. 
Colocou-se então a hipótese de que muitas dessas 
mulheres não desejavam mais do que a pacificação 
dos conflitos ou, na apropriada expressão utilizada 
por Soares (1996), o restabelecimento dos “pactos 
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conjugais”, revelando outras formas de compreensão 
sobre o “fazer justiça” na busca da mediação para 
acabar com a violência e pôr fim aos conflitos fami-
liares (BRANDÃO, 1998; MUNIZ, 1996).

Outros estudos mostraram também que na impos-
sibilidade de intervir nos desdobramentos do registro 
policial, mesmo desprovidas da capacidade legal de 
apresentar ou retirar a representação criminal, as mu-
lheres desenvolviam diferentes estratégias para evitar 
que os maridos agressores fossem responsabilizados 
pelas agressões que haviam desencadeado o registro 
das queixas. Modificar depoimentos, assumir a res-
ponsabilidade pelas discussões, minimizar a gravida-
de das lesões ou afirmar que os ferimentos resultaram 
de quedas e acidentes eram algumas das estratégias 
adotadas (IZUMINO, 1998; CARRARA, 2002). 

O discurso que se estabeleceu em torno das deci-
sões obtidas nos Juizados Especiais Criminais ficou 
muito preso àquilo que tinha de pior – arquivamen-
tos, cestas básicas e multas de valores irrisórios – e 
para sustentar sua completa reprovação a essa lei, esse 
mesmo discurso negou a possibilidade de reconhecer 
que boa parte dos problemas identificados se devia 
muito mais à forma como a lei vinha sendo aplicada. 
Negou-se também a examinar as possibilidades que 
a legislação poderia proporcionar em termos de em-
poderamento (empowerment) das mulheres em situação 
de violência. 

Como já afirmado, a Lei Maria da Penha foi pro-
posta como uma alternativa à situação criada pela 
Lei n. 9.099/95, mas ao propor a adoção de medidas 
mais severas (como a prisão do agressor e a retirada 
do direito de representação por parte das mulheres), a 
nova legislação se colocou na contramão dos resulta-
dos apresentados pelas pesquisas que se acumularam 
nos últimos 30 anos. Este “terreno” onde se assen-
tam os temas da punição, criminalização e empode-
ramento é bastante escorregadio e é necessária muita 
cautela ao transitar por ele, uma vez que há sempre 
o risco de ser taxado como opositor da lei ou defen-
sor das posições misóginas do Judiciário. Por isso é 
importante ressaltar que a intenção aqui é chamar a 
atenção sobre os obstáculos que ainda persistem para 
que o exercício do poder se torne uma experiência 
concreta para as mulheres. 

Desde os anos 1990 os estudos nacionais têm ado-
tado a categoria violência de gênero para se referir à 
“violência que se pratica contra a mulher por ela ser 
mulher” (MELO; TELES, 2002). Como referencial 
teórico adota-se a definição formulada por Joan Scott 
(1988, p. 42-44), segundo a qual 

O coração da definição reside numa ligação integral 

entre duas proposições: gênero é um elemento 

constitutivo das relações sociais, baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos [...] Entretanto, 

minha teorização de gênero está na segunda parte: 

Gênero como uma forma primária de significação 

de relações de poder. Talvez fosse melhor dizer que 

gênero é um campo primário no qual ou através do 

qual o poder é articulado.

As dificuldades para transitar entre teoria e prá-
tica quando se fala de poder para as mulheres não 
são novidade nos estudos sobre violência contra as 
mulheres (SOARES, 2002). Uma abordagem mais 
atual adota a perspectiva da transversalidade (ou da 
intersetorialidade) associada às experiências de gêne-
ro e chama a atenção para o fato de que, da ótica 
das experiências das mulheres, o entendimento so-
bre o que significa “ter poder” varia de acordo com 
suas condições de classe, raça/etnia, geração, nível de 
instrução, entre outras características individuais e de 
grupo. Isso significa que as experiências de ser mu-
lher e de ser vítima não são únicas, mas variam entre 
sociedades e mesmo dentro de uma sociedade, em 
suas diferentes regiões; variam também no tempo e 
segundo as diferentes etapas da vida. 

Diante dessa diversidade, como foi amplamente 
demonstrado nas pesquisas, na prática para algumas 
mulheres o empoderamento diante da violência nas 
relações conjugais pode estar representado na possi-
bilidade de romper a relação violenta e construir uma 
nova vida longe do parceiro agressor. Para outras, ao 
contrário, o maior investimento de poder reside na 
possibilidade de provocar mudanças profundas na 
situação vivenciada, acabando com a violência sem a 
necessidade de romper a relação. 

Os desafios teóricos, por sua vez, residem nas di-
ferentes correntes de pensamento sobre o que signi-
fica o poder e como ele pode ser adquirido. Para o 
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movimento de mulheres e feministas, por exemplo, 
este fortalecimento deve passar pela autoconsciência 
e o reconhecimento da situação de opressão sob a 
qual se encontram como forma de construir estraté-
gias e adquirir habilidades que as ajudem na conquista 
da autonomia e da liberdade. Este projeto de liberta-
ção sempre foi marcado por um forte viés ideológico 
e político e nem sempre foi compatível com aquilo 
que as mulheres em situação de violência desejavam 
(GREGORI, 1993; SOARES, 1996).

A partir da proposta da Lei Maria da Penha, para 
avançar nas possibilidades de empoderamento das 
mulheres é preciso focar nas políticas públicas que 
são necessárias para garantir que as outras medidas 
previstas na Lei – proteção e assistência e prevenção 
– possam se concretizar em ações em benefício das 
mulheres. Segundo especialistas de diferentes áreas, 
quando se trata da formulação de políticas, a todos 
os governos que buscam soluções para que a mulher 
possa viver sem violência e discriminação enfrentam 
problemas em torno das estratégias de empodera-
mento feminino. As principais questões desse debate 

inconcluso são: quais decisões devem permanecer 
nas mãos das mulheres e quais devem ser assumidas 
pelo Estado ou pelos serviços? O Estado deve pros-
seguir com a ação mesmo quando a mulher deixa cla-
ro que ela não a deseja mais? Os serviços devem per-
mitir que a mulher decida quando deseja fazer novo 
contato, ou devem ser mais proativos? (UNDAW/
UNODC, 2005, p. 13).

O que parece ser fundamental nas discussões 
é a visão do empoderamento como um processo, 
cujo desenrolar deve ser facilitado pelas políticas 
em questão. Além disso, esse processo não pode 
ser concluído como “algo que se dá” às mulheres, 
mas deve ser por elas conquistado na medida em 
que adquirem instrumentos para compreender seu 
lugar na sociedade e sua força para mudar a situação 
existente. Finalmente, esta conquista não pode ser 
considerada como uma experiência individual, mas 
tem a ver com a realização de direitos da cidadania 
próprios de uma sociedade democrática que garante 
o reconhecimento do direito para todos e todas sem 
exceção. 

Notas

1. Os resultados da pesquisa foram divulgados no site da Secre-
taria Especial de Políticas para Mulheres (www.presidencia.gov.
br/spmulheres). O relatório está também disponível no site do 
Instituto Patrícia Galvão (www.patriciagalvao.org.br).

2. Outro exemplo de resistência do Judicário, bastante veicu-
lado pela mídia nacional, foi a manifestação do juiz de Sete 
Lagoas (MG) que, além de se negar a aplicar a Lei Maria da 
Penha, alegando também sua insconstitucionalidade, ainda 
responsabilizou as mulheres não apenas pela violência que 
sofrem, mas também pela desgraça da humanidade (Notícia 
disponível no site <http://ultimainstancia.uol.com.br:80/no-
ticia/44648.shtml>. Acesso em: 20 maio 2008.

3. O nome é uma homenagem a Maria da Penha Maia Fer-
nandes, vítima da violência doméstica. A gravidade do crime 

cometido e o descaso com que seu processo foi tratado pelo 
Poder Judiciário brasileiro tornam o caso paradigmático da 
situação a que muitas mulheres no Brasil se encontram sub-
metidas. Um informe completo sobre a história de Maria da 
Penha pode ser encontrado em: <http://www.agende.org.
br/docs/File/convencoes/belem/docs/Caso%20maria%20
da%20penha.pdf>.

4. Alguns exemplos são a lei que cria a figura penal do assédio 
sexual (Lei n. 10.224 de 2001) e da figura penal da violên-
cia doméstica (Lei n. 10.886 de 2006). A reforma do Código 
Penal, concluída em 2005, contemplou outras importantes 
demandas feministas, como a retirada de expressões discri-
minatórias como “mulher honesta” e a revogação de delitos 
como adultério, rapto e sedução e de artigos que extinguiam a 
punibilidade pelo casamento do agente ou de terceiros com a 
vítima de estupro. Para conhecer essas mudanças, ver Linha-
res (2006), Pandjiarjian (2006) e Rodrigues et al. (2006).
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